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Usos d'espais litorals de gestió municipal

Els ajuntaments actualment tenen traspassades les competències de la gestió dels usos de les zones litorals del seu terme municipal.
 
Des els ajuntaments defineixen aquest espais litorals coma zones de bany, canals d'accés a les platges per part d'embarcacions i zones de 
fondeig coneguts com a "camps de boies". 

Cadascuna d'aquestes zones amb un usos ben definits (lúdics, espais de trànsit d'embarcacions o espais d'amarrament) tenen un seguit 
d'activitats permeses i un seguit d'activitats restringides o regulades. 

En molts casos les activitats extractives s,hi veuen regulades, com és el cas de la pesca submarina, que queda exclosa de les zones de bany i 
la pesca en canya que el seu ús es veu limitat a unes hores i a un numero determinat de canyes, en molts municipis.

En alguns casos com els camps de boies, les activitats de pesca es donen amb baixa freqüència per el sol fet 
de ser zones de pas i amarrament d'embarcacions. 

Aquesta regulació de l'espai ha portat de forma involuntària a crear una xarxa d'espais marins, que malgrat no 
ser l'objectiu de la regulació actuen com a àrees marines protegides temporals. 

Per altra banda, els ajuntaments, com a responsables de l'espai es veuen obligats a vetllar per la preservació 
del habitats submergits que poden tenir algun tipus d'afectació per tots els sistemes de fondeig que 
s'estableixen enquestes zones. Complint així amb la normativa RD 79/2019 que estableix els criteris de 
compatibilitat de les activitats i usos del litoral amb les Estratègies Marines per mantenir el bon estat ambiental 
del litoral espanyol, on es requereix un estudi de l'adequació del sistema d'abalisament (que forma part del pla 
d’usos).



Àrees Verdes Marines
El projecte Àrees Verdes Marines actua a dos nivells: 

En primer nivell, caracteritzant els fons marins, avaluant els impactes dels sistemes de fondeig, i monitoritzant la biodiversitat d'interès natural. 

Senes caure en el tòpics de l'impacte ambiental, Àrees Verdes Marines, avalua des d'una visió independent dels gestors dels espais l'estat de 
conservació dels hàbitats associats als sistemes de fondeig i proposa actuacions realistes per poder compatibilitzar els usos de del litoral amb 
la preservació del medi ambient. complint amb els requeriments del RD 79/2019.

I en segón nivell, aprofitant tota la informació obtinguda en les avaluacions d'impacte, dels sistemes de fondeig i caracterització del fons per 
oferir una idea transformadora dels espais litorals com a zones d'interès natural, transformant així les zones de bany de zones lúdiques a zones 
on es poden realitzar activitats de descoberta ambiental. 

El projecte "Àrees Verdes Marines" vol actuar oferint una visió transformadora de les platges, entenent les no 
només com un espai lúdic sinó transformant les amb zones amb valor ambiental afegit, enteses com a espai 
naturals de protecció temporal on les diferents empreses locals poden realitzar hi activitats de descoberta del 
territori i posar de relleu els valors ambientals. 

Àrees de bany  
+
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En alguns casos com els camps de boies, les activitats de pesca es donen amb baixa freqüència per el sol fet 
de ser zones de pas i amarrament d'embarcacions. 

Aquesta regulació de l'espai ha portat de forma involuntària a crear una xarxa d'espais marins, que malgrat no 
ser l'objectiu de la regulació actuen com a àrees marines protegides temporals. 

Per altra banda, els ajuntaments, com a responsables de l'espai es veuen obligats a vetllar per la preservació 
del habitats submergits que poden tenir algun tipus d'afectació per tots els sistemes de fondeig que 
s'estableixen enquestes zones. Complint així amb la normativa RD 79/2019 que estableix els criteris de 
compatibilitat de les activitats i usos del litoral amb les Estratègies Marines per mantenir el bon estat ambiental 
del litoral espanyol, on es requereix un estudi de l'adequació del sistema d'abalisament (que forma part del pla 
d’usos).

Què aporta Àrees Verdes Marines?
Àrees Verdes Marines aporta solucions per els ajuntaments per la gestió i la governança dels 
espais litorals amb sistemes de fondeig, mitjançant informació acurada i independent dels 
fons, els habitats marins, els ancoratges, les estructures en desús.... obtinguda a través de 
l'estudi de camp i de l'estudi per mitjà de diferents tècniques hidrogràfiques i d'anàlisi 
geogràfiques. 

Àrees Verdes Marines aporta propostes de gestió i seguiment. 

A més ofereix les eines i una visió nova sobre els espais litorals de gestió municipal , per 
transformar les zones de bany en zones d'interès ambiental oferint noves oportunitats als 
negocis locals de desenvolupar ofertes complementaries a les existents, respectuoses amb 
l'ambient. 

Intineraris Submarins Comentats: una 
activitat túristica consolidada a l'Estartit.

Un cas d'èxit:

al 1993 l'oficina de turisme de l'Estartit va començar a ofertar una activitat 

desconeguda, fins aqull moment anomenada: "Itineraris Submarins 

Comentats". 

al 1994 varen doblar el nombre de participants arribant a tenir 50 participants 

al més de Juliol, passen a anomenar l'activitat "Seawatching". 

al 1995 apareix la primera empresa dedicada a "comercialitzar" l'snorkeling 

com una activitat de descoberta ambiental destinada per tots els públics. 

L'any 1997 varen realitzar aquesta activitat respectuosa de descoberta 

ambiental 9000 persones. 

l'any 2003, es va arribar a quasi bé 18.000 persones anuals entre les diferents 

empreses que realitzaven aquesta activitat de forma organitzada. 

A partir de la limitació de places d'aquesta activitat a les illes Medes hi ha al 

voltant de 11.000 usuaris l'any i més de 5 empreses oferint aquesta activitat de 

forma directa.

Actualment l'snorkeling és una activitat totalment consolidada a les illes Medes 

i practicada arreu de la costa catalana, de forma no organitzada.



Quin és el resultat global d'Àrees Verdes Marines?
De forma global Àrees Verdes Marines elabora els següents resultats:

Estudi inicial de recursos previs existents i dades de referència. ¨

Diagnosi de la instalꞏlació del sistema d’abalisament, indicació i proposta, si fos necessari, de canvis en els llocs o sistemes d’instalꞏlació dels 
sistemes de fondeig, amb l’objectiu de la protecció del fons marí. 

Estudi dels fons submergits mitjançant mètodes indirectes.

Estudi directe dels fons submergits, al camp per calibració i corroboració de dades. 

Documentació tècnica en relació als hàbitats i espècies del fons marí de les zones on es porta a terme el muntatge del sistema d’abalisament 
en tots els seus elements. 

Informe justificatiu de l’adequació de l’actuació als criteris de compatibilitat i de la seva contribució a la consecució dels objectius ambientals. 
En el cas d’actuacions que es duguin a terme en espais marins protegits, aquest informe inclou a més una anàlisi específica en relació amb 
els valors protegits presents en aquests espais i una justificació que l’actuació és compatible amb la conservació d’aquests valors. 

Cartografia de distribució d’hàbitats i espècies singulars del fons marí. 
Cartografia dels fons i dels sistemes d’ancoratge utilitzats en el sistema de fondeig i en desús. 
Cartografia de les boies en superfície relacionades amb el sistema d’ancoratge. 

Elaboració de propostes detallada d'itineraris submarins amb ulleres i tub. 
Disseny de materials divulgatius de cada itinerari amb informació de l'espai , dels itineraris recomanats, de la fauna característica, del material 
necessari per realitzar l'activitat i de les normes de seguretat a seguir. 
Disseny de panells informatius específics per cada espai. 
Realització d' activitats de descoberta submarina destinada a les escoles locals, mitjançant empreses locals. Establiment d'un pla de 
monitorització i seguiment de les arees de bany implicant a la ciutadania.



I tot això, com es fa?

Àrees Verdes Marines té dos nivells d'actuació i dues propostes diferenciades:

 Actuacions en camps de boies:

S'avaluen els fons, és fa una caracterització biològica i un estudi dels ancoratges 
dels camps de boies i com interactuen amb els hàbitats submarins. 

S'aporten propostes de millora i de seguiment i es confecciona amb eines GIS 
capes per ser incorporades pels ajuntaments com a eines de gestió. 

Actuacions en zones de bany:

A través de la caracterització del medi físic i del medi biològic de les zones de 
bany, s'estableixen itineraris d'interès biològic, es confeccionen recursos gràfics 
per divulgar i promoure activitats de descoberta de l'entorn de forma respectuosa, 
i s'estableix un protocol de seguiment.



Actuacions en camps de boies
L'objectiu bàsic de les actuacions en els camps de boies 
és obtenir una visió actualitzada i independent de l'estat 
de conservació dels fons i dels sistemes de fondeig per 
poder fer propostes realistes de millora o seguiment 
d'aquests espais

Caracterització biològica dels fons i caracterització 
dels sistemes de fondeig i dels ancoratges. 

Mitjançant anàlisi d'imatges aèries, sondes, càmeres, 
sonars multi feix, sonars d'escandallatge lateral inspecció 
de camp directe.

Primer de tot es realitza una cartografia  de la distribució 
dels principals habitat marins associats als camps de 
boies, posteriorment es localitzen i es caracteritzen els 
ancoratges (Blocs, rodes, ancoratges ecològics, etc) en 
l'espai i s'avalua el seu impacte sobre el fons. L'elecció 
de cada tècnica tindrà a veure amb la tipologia i la mida 
del cada camp de boies.



Informes tècnics, propostes de gestió i seguiment 

Tota aquesta informació es presenta en format GIS per 
poder ser incorporada per l'ajuntament en els seus 
sistemes de informació geogràfica i poder ser utilitzada 
com a eina de gestió/descisió en els seus plans d'usos 
dels espais litorals. 

A més es presenta una memòria tècnica que aporta 
propostes de gestió per poder compatibilitzar els 
sistemes de fondeig amb la preservació dels fons. 

També es fan propostes de seguiments per poder avaluar 
al llarg del temps l'estat de cada camp de boies i la seva 
compatibilització amb la preservació ambiental.



Actuacions en zones de bany

L'objectiu bàsic de les actuacions en les zones de bany és crear una idea transformadora de la visió de les platges com espais naturals 
protegits temporalment d'interès ambiental per ser visitables. 

Caracterització biològica dels fons. 
Primer de tot és fa una caracterització ambiental dels habitats presents en cada zona de bany escollida per aplicar hi el projecte. Una batimetria 
i una cartografia dels habitats a mida és una eina bàsica per després poder explicar els valors ambientals de cada indret. 

De la mateixa manera s'estableix un sistema de monitorització ambiental per poder detectar al llarg del temps l'evolució de l'estat de 
conservació de les Zones Verdes Marines. Aquest sistema de monitorització ambiental és basa en registres directes de camp i en actuacions 
de ciència ciutadana per poder fer partíceps al usuaris de l'espai de la determinació del estat de conservació.



El disseny d'itineraris d'interès biològic molt detallats i específics per cada zona 
d'actuació del projecte és una de les claus per incentivar les activitats de descoberta 
respectuosa de l'entorn. 

Eines de divulgació 

Aquest projecte realitza material gràfic específic per cada itinerari biològic , on es detalla el 
recorregut la tipologia dels fons que es trobaran els participants, les principals espècies 
característiques, l'equip necessari i les normes de seguretat per visitar l'espai. 
Xerrades divulgatives per les escoles locals i visites guiades implicant els centres de 
busseig / empreses d'activitats locals.



Un cas concret:  Diagnosi de la Cala Tomàquet i establiment d'una Àrea Verda Marina. "Camp de boies"

Actuacions camps de boies 

Estudi inicial de dades de referència. (actuacions prèvies que hagi fet l'ajuntament poden reduïr l'import de les actuacions). 

Diagnosi de la instalꞏlació del sistema d’abalisament, indicació i proposta, si fos necessari, de canvis en els llocs o sistemes 
d’instalꞏlació dels sistemes de fondeig, amb l’objectiu de la protecció del fons marí. 

Estudi mitjançant mètodes indirectes: 
Imatges aèries, Sondes, Sonar multi feix, Sonar escandallatge lateral. 

(en funció de la tipologia de fons es pressupostarà la tècnica més adequada.Aiò pot fer variar el preu de l'actuació)

Estudi directe al camp per calibració i corroboració de dades. 
Elaboració de capes de sistema d'informació geogràfica com a eines de gestiío i descisió de la regulació de l'espai. Distribució de la 
posidònia. 
Localització de les irregularitats del fons/ancoratges. 
Localització de les boies de fondeig i associació al sistema d'ancoratge. 

Documentació tècnica en relació als hàbitats i espècies del fons marí de les zones on es porta a terme el muntatge del sistema 
d’abalisament en tots els seus elements. 

Informe justificatiu de l’adequació de l’actuació als criteris de compatibilitat i de la seva contribució a la consecució dels objectius 
ambientals. En el cas d’actuacions que es duguin a terme en espais marins protegits, aquest informe inclou a més una anàlisi 
específica en relació amb els valors protegits presents en aquests espais i una justificació que l’actuació és compatible amb la 
conservació d’aquests valors. 

Cartografia de distribució d’hàbitats i espècies singulars del fons marí. 
Cartografia dels fons i dels sistemes d’ancoratge utilitzats en el sistema de fondeig i en desús. 
Cartografia de les boies en superfície relacionades amb el sistema d’ancoratge.

 Cal fer un estudi preliminar de cada zona d'actuació per eleborar un presspost detallat 



Actuacions àrees de bany.

Estudi inicial de recursos previs existents. (actuacions prèvies que hagi fet l'ajuntament poden reduïr l'import de les actuacions). 

Diagnosi de la instalꞏlació del sistema d’abalisament, indicació i proposta, si fos necessari, de canvis en els llocs o sistemes 
d’instalꞏlació dels sistemes de fondeig, amb l’objectiu de la protecció del fons marí. 

Documentació tècnica en relació als hàbitats i espècies del fons marí de les zones on es porta a terme el muntatge del sistema 
d’abalisament en tots els seus elements. 

Informe justificatiu de l’adequació de l’actuació als criteris de compatibilitat i de la seva contribució a la consecució dels objectius 
ambientals. En el cas d’actuacions que es duguin a terme en espais marins protegits, aquest informe inclou a més una anàlisi 
específica en relació amb els valors protegits presents en aquests espais i una justificació que l’actuació és compatible amb la 
conservació d’aquests valors. 

Cartografia de distribució d’hàbitats i espècies singulars del fons marí. 
Cartografia dels fons i dels sistemes d’ancoratge utilitzats en el sistema de fondeig i en desús. 
Cartografia de les boies en superfície relacionades amb el sistema d’ancoratge. 

Elaboració de propostes detallada, amb les zones d'interès, de 2 itineraris submarins amb ulleres i tub. 

Disseny  de materials divulgatius de cada itinerari amb informació de l'espai , dels itineraris recomanats, de la fauna característica, del material 
necessari per realitzar l'activitat i de les normes de seguretat a seguir.
Disseny d'un panells informatius específics per cada espai. 

Realització de 2 activitats de descoberta submarina destinada a les escoles locals, mitjançant empreses locals. 
Establiment d'un pla de monitorització i seguiment de les arees de bany implicant a la ciutadania.

Un cas concret:  Diagnosi de la Cala Tomàquet i establiment d'una Àrea Verda Marina "Zona de bany"

 Cal fer un estudi preliminar de cada zona d'actuació per eleborar un presspost detallat 



Boris Weitzmann, Biòleg, Divulgador, Guia, Instructor de busseig 

Amplia experiència com a tècnic marí al Centre d’Estudis avançats 
de Blanes (CSIC), al Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter, 
al projecte Life de Punta de la Mora (Tarragona) i en l’anàlisi dels 
fondejos de bany i per embarcacions de l’Escala i de Begur. Creació i 
disseny d’itineraris de snorkel a l’escala, st antoni de calonge i 
palamós 
Coordinació de cursos al Parc Natural del MONTGRI, ILLES MEDES 
I BAIX TER: curs per a guies subaquàtics(6 edicions), curs per a 
guies bons coneixedors del medi (6 edicions), curs per a guies 
d’activitats marines (1 edició) i al Parc Natural del CAP DE CREUS: 
Curs per a Guies SUBAQUÀTICS (3 edicions) 
COORDINADOR DE PROJECTE SÈPIA 
COORDINADOR DE PROJECTE GRAM 

Qui realitza aquest projecte?
Xavier Munill, Biòleg, 

Membre fundador i Cap de Projectes de l'entitat de conservació "Bufalvent. 
Estudi de la Mediterrània" 
Promotor del desenvolupament de l'snorkeling a les illes Medes i 
desenvolupament d'empreses d'itineraris submarins comentats 
Diferents projectes de cartografies submarines. 
Estudis d'impacte ambiental associat a sistemes de fondeig al Cap de 
Creus. 
Diferents projectes de divulgació ambiental d'espais marins. 
Diferents projectes de conservació i millora ambiental d'espais marins . 
Diferents projectes de bones pràctiques ambientals i busseig sostenible . 
Projectes de monitorització ambiental i ciència ciutadana. 
Coordinador i Professor i dels tres primers cursos de guies de busseig i 
snorkel de les illes Medes. 
Professor associat de la UAB en assignatures de Biologia Marina, i 
caracterització ambiental marina.
Professor associat a la UVic impartint Biologia Marina i cursos d'Àrees 
Marines Protegides.



Contacte:

FONS SUBMERGITS. DIAGNOSI I PROMOCIÓ

Àrees Verdes Marines
www.areesverdesmarines.cat
info@areesverdesmarines.cat

Xavier Munill 

Bufalvent.Estudi de la mediterrània

www.bufalvent.net // xaviermunill@bufalvent.net

672614849

Boris Weitzmann 

Biòleg, tècnic marí

weitzmannboris@gmail.com 

649687607



Àrees Verdes Marines de gestió municipal
CAMPS DE BOIES I ZONES DE FONDEIG

ZONES DE BANY I CANALS DE NATACIÓ

".........Àrees Verdes Marines és un projecte que busca aportar eines de gestió dels espais marins de gestió municipal, 
mitjançant la diagnosi ambiental del camps de boies, avaluant ne la seva compatibilització amb la preservació dels hàbitats 
i fent propostes de seguiment i millora. 

Arees Verdes Marines a més vol aprofitar els coneixements biològics dels estudis de diagnosi dels camps de boies i les 
zones abalisades de bany per crear una visió transformadora d'aquest espais com a reserves marines temporals i oferir les 
eines necessàries per promocionar activitats de descoberta de l'entorn marí per part de l'ajuntament i empreses locals......"


